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 الرحيم الرمحن اهللبسم 

 

 آله وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم
 :بعد أما الدين يوم إىل كثريا تسليما   وسلم وصحبه

 معهد بتك من املقرر اخلامس الكتاب وهو الفكر خنبة منت شرح جمالس من الرابع اجمللس هو فهذا
  اخلرب تقسيم من تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكره مما طرف على الكالم تقدم قد التأصيل لومع

 وقد املتواتر يف شروط يف القول أهبم تعاىل اهلل رمحه املصنف بأن قلناو  وآحاد متواتر إىل :قسمني إىل
 الكذب على متواطؤه العادة تحيل جمع رواه ما هو فاملتواتر حال كل وعلى شرحه يف ذكرها
 العلم أئمة من كثريين عند به املقصود التواتر هذا أن وذكرنا محسوس أمر إلى دوننويست عادة  
 لكن االصطالحي احلد على متواترا ليس كان وإن متواترا يسمى فإنه العلم أفاد فإذا العلم إفادة

 الذهيب اإلمام وكالم سلمم اإلمام كالم وذكرنا تذكر ما وقليل مهمة ألهنا الفائدة هذه على نبهتكم
 يقسمونه وأهنم التقسيم جهة من باملتواتر تتعلق كثرية مباحث وهناك تلميذه كثري ابن اإلمام وكالم

 أمنا بعضهم ذكر حىت جدا   قليل بأنه قالو وهذا بلفظه روايته على الرواة اتفق ما وهو اللفظ متواتر إىل
 من أكثر عن جاء فقد النار من مقعده أفليتبو  متعمدا علي   كذب من حديث على يصدق هذا

 إىل مسجد هلل بىن من وحديث قريش من األئمة حديث يذكر بعضهم كان وإن صحابيا سبعني
 :القائل قول يف بعضه نظم وقد كثري وهذا املعنوي املتواتر يذكرون مث غريها

 ك ذ ب   م ن   حديث   تواتر   مما

ت س ب   بيتا   هلله  ب  ىن   و م ن    واح 

 واحل  وض   ش ف اع ة   ورؤية  

ه  و م س ح    ب  ع ض   و هذى خ فَّني 
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 علىواالختصار  االقتضاب من بشيء تكلمنا مث، األحاديث هذه صحة يف النظر هوفاملقصود 
 أهل بعض جتد ألنك عليه اصطلحوا الذي املشهور هو املصطلح أهل عند املقصود وأن املشهور

 ليس كله هذا العامة عند واملشهور األصوليني عند واملشهور الفقهاء عند املشهور يذكرون العلم
 رواه ما بأنه األكثر عليه والذي تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ هدَّ وح   املشهور هو املقصود مقصودا

 فالقلة للقلة هو إمنا  العلم هذا يف النظر ألن ثالثة  طبقته يف الرواة أقل يكون أن يعين فأكثر ثالثة
 أيضا يسمى وقد مشهورا يسمى فوقهم فما  مشهورا يسمى احلديث فإن ثالثة جدو  فإذا احلاكمة هي

 يف جاء الذي حديث منها جدا   كثرية وهي أمثلة املشهور على وذكروا وغريه منده ابن كعند عزيزا
 أحدكم يؤمن ال حديث منها ،انتزاعا العلم يقبض ال اهلل إن وعمر  بن عبداهلل حديث من الصحيحني

 أهل عناية أن وهو جدا   مهم أمر على أنبه وهنا كثري فهذا ووالده والده من إليه بأح أكون حىت
 فإن والفرد الغريب بعكس كتبهم يف قرأت إذا جدا   قليلة هبا وبالتصريح ومبعرفتها األنواع هبذا العلم
 .قليل بعد تعاىل اهلل شاء إن سيأيت كما به واعتنوا  رحاهلم فيه حطوا الذي هو هذا

 احلال وبطبيعة زالعزي على الكالم من تعاىل اهلل رمحه املصنف ذكره ما على اجمللس هذا يف ندخل 
 يفيد أنه وقلنا املاضي الدرس يف عنه تكلمنا ألننا اآلحاد حديث يفيده ما على الكالم نعيد لن فإننا

 واحد غري حكاه عاإلمجا  وهذا املتكلمني قول الظن بإفادته القول وإمنا احلديث علماء مجيع عند العلم
 تعاىل اهلل رمحه احلافظ قال املنت أصل يف العلم أهل من

 فوق بما حصر مع وأ" املتواتر أنه عرفناه وهذا "معين عدد بال طرق له يكون أن إما الخبر"
 على أو الرواة وأ الراويني على عائد هنا املثىن الضمري "بهما أو" املشهور بأنه عرفناه وهذا "اإلثنين
 أنواع من نوع العزيز احلديث اآلحاد أنواع من كذلك هو العزيز احلديث، العزيز هو وهذا اإلثنني
 عز يقولون ألهنم والقلة الندرة مبعىن هي اليت العزة من إما ،بالعزيز مسوه ملاذا مأخذه أين من اآلحاد

 ألنه واالشتداد قوةال من يكون عينها بفتح زيع   عز مبعىن القوة معىن من تكون أو وقل رند   مبعىن يعز
 اثنان إسناده طبقات أقل يف احلديث جاء فإذا ،اثنان يرويه ما فالعزيز هذا وعلى آخر طريق من جاء
 ذكرت أين وكأين له مثلواو  بالعزيز عندهم يسمى الذي هذا بالعزيز عندهم يسمى الذي هو هذا فإن
 ال وذلك العزيز يف أنه أعين ال وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال املشهور يف
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 والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال حبديث بالعزيز ومثلوا العلم اهلل يقبض
 عناية فإن آنفا   لكم قلت وكما راويني طبقته أقل يف ألن العزيز على املثال هو هذا بأن وقالوا ،أمجعني
 هنا مسألة احلافظ ذكر مث الفرد على الكالم هو به يعتانون ما وأكثر جدا قليلة األلقاب هلذه العلماء

 وهو العزيز يعين اشرط وليس وقال الشيخني بشرط وأ الصحيحني برواية يتعلق فيما عليها نبه مهمة
 يعرض هنا هو "زعمه لمن خالفا للصحيح  اشرط وليس" إثنني عن إثنني عن احلديث يروى أن

 من هذا بأن ادعوا فإهنم البيهقي وتلميذه املستدرك صاحب بوريالنيس احلاكم عبداهلل أيب للحافظ
 روى إذا إال صحايب عن يروون ال اومسلم البخاري فإن فقالوا الصحابة عن الرواية يف الصحيح شرط

 رد وقد  اثنان الصحايب عن يروي أن ال بنفسه احلديث هذا يروى أن املراد أن وقيل فأكثر اثنان عنه
 معنا سيأيت الذي وهو الصحيح يف حديث أول أنب وقالوا الردود وأطالوا اهلل مرمحه العلماء عليهم

 عنه  ورواه هكذا واحد عنه ورواه فقط عنه اهلل رضي عمر رواه حديث بالنيات األعمال إمنا حديث
 خفيفتان كلمتان حديث وهو  حديث آخر وأيضا   قالوا  الدعوى هذه يرد ،واحد عنه رواه هذا واحد
 امليزان يف ثقيلتان ناللسا على

 مجلة عن رووا ومسلم البخاري أن جتد الصحابة بعض تراجم إىل نظرت إذا وأنت الرمحن إىل حبيبتان 
 عنه يرو فلم األسلمي مرداس  مثال منهم ،فقط واحد إال الرواة من الصحابة هلؤالء يعرف وال منهم

 املخزومي حزن األصح أو سعيد ابو نهاب إال عنه يرو فلم املخزومي حزن ومنهم  حازم ابن قيس إال
 األسود ابن زاهر وكذلك املسيب ابن سعيد والد حزم ابن املسيب سعيد ابو ابنه إال عنه يرو مل فإنه

 عنه تفرد املعلى ابن سعيد ابو ،الزهري عنه روى صعري ابن ثعلبة ابن اهلل وعبد ،جمزئة ابنه عنه روى
 خولة كذلك يسار ابن بشري عنه باحلديث تفرد ارياألنص النعمان ابن سهيل ،عاصم ابن حفص

 أيضا   وقع ما وكذلك عشرة الذهيب احلافظ ذكرهم ،وغريهم عياش أيب بن النعمان عنها تفرد ثامر بنت
 ازمح أيب بن قيس غري عنه روى وما مسلم له خرج الكندي مريةع   بن عدي مثل مسلم صحيح يف

 يلذاهل   املليح ابو إال عنه روى ما اخلري ونبيشة عالقة بن زياد سوى عنه حدث ما مالك ابن وقطبة
 شرط من شرط العزة بأن زعم من قول من تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكره ما إيضاح هذا

 يف بواحد أو قال ألنه الغريب ذكر العزيز على الكالم من انتهى وملا ،صحيحيهما يف ومسلم البخاري
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 التفرد وقع موضع أي يف واحد شخص بروايته يتفرد ما الغريب، "غريبال والرابع" قال مث املنت أصل
 بتفرد واقعة الغرابة الغريب يف العموم هو هذا النزهة يف قال كما سيحسم ما على السند من به

 املطلق والفرد الغريب الفرد ذكر إىل أحتاج لكن وقع إين هذا التفرد عن النظر بغض حبديث الشخص
 تفرد ما وبني الصحايب به تفرد بينما وليفرقوا القسمة لتمام النسيب والفرد املطلق ردالف ،النسيب والفرد

 هو هذا ،واحد راو رواه ما فالغريب ،والبعد االغرتاب من مأخوذة معلوم هو كما والغرابة غريه به
 ينقسم الفرد ألن ،النسيب الفرد على الغريب يطلقون ما أكثر يطلقون ولكنهم بالفرد ويسمى ،الغريب
 راو إال الرواية يف له يعرف ال أنه مبعىن السند أصل يف وقع ما فاملطلق ،نسيب وإىل مطلق إىل عندهم

 به تفرد ألنه بالنيات األعمال إمنا حديث يف ذكروا ما مثل التابعني من أو مثال الصحابة من واحد
 بن حمم د وق اص بن لقمةع عن به وتفر د ،وقا ص بن علقمة عمر عن به وتفر د، عنه اهلل رضي عمر

 املطلق الفرد هو فهذا ،القط ان سعيد بن حيىي التيمي إبراهيم بن حممد عن به وتفر د ،الت يمي إبراهيم
 طبقات من طبقة أي   يف واقع أن ه مبعىن الس ند أثناء يف الواقع وهو النسيب   الفرد يقول ذلك بعد مث  

 هو كما مظانه ومن ،الكتب فيه وصنفوا العناية غاية لماءالع به اعتىن ال ذي هو التفر د وهذا اإلسناد
 األوسط املعجم كذلك،  فر دتوال بالغرابة يصر ح فإن ه الرتمذي   سنن العلماء هبا يصر ح ال يت معلوم

 الكبري وأم ا شيوخه أمساء على صن فه األوسط املعجم وهذا ،كثرية وغرائب أفرادا فيه فإن ه للطرباين
 علم مباحث أهم   من وهو جد ا طويل كالم التفر د مسألة على والكالم الص حابة مسانيد على فصنفه

 دمفاري يف صن فوا حىت   مستقل ة كتبا الباب هذا يف تعاىل اهلل رمحهم العلماء صن ف قد و املصطلح
 ،الس نن من األمصار أهل به تفر د ما صن ف فإن ه تعاىل اهلل رمحه وددا ابن اإلمام صن فه ما منها البلدان

 والكوفيون سانيوناخلر  ما انفرد به وكذلك ،الس نن من الن بوية املدينة أهل ما انفرد به صن فوا أهنم ومنها
 ال يت الكتب وهناك ،تعاىل اهلل رمحه مسلم لإلمام كتاب هذا ،الشاميني وأفراد الش اميني غرائب وهكذا
مذي كمل ذكرت مثلما الر واة غرائب ،الر واة أفراد على تتكل م  األوسط يف والطرباين   هذا يذكر الرت 

 بن حفص وأبو للدارقطين "-وسل م عليه اهلل صل ى- اهلل رسول حديث من الغرائب و األفراد كتاب،"
 قلت كما املبحث هذا و، هكذا و األفراد يف كتاب له داوود أيب ابن و األفراد يف كتاب له شاهني

 مبطلق يعل   من العلم أهل من وجد ألن ه تعاىل اهلل رمحهم اءالعلم به اعتىن ال ذي هو قليل قبل لكم
 الص حيحني أحاديث يف التفر د وقع أن ه ومعلوم به فيعل   ،للحديث إعالال للر اوي تفر د كل   فيعترب التفر د
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ا عمر حديث نأ فلو معنا تقد م ما منها مواضع يف  به تفر د وعنه عمر به تفر د بالن يات األعمال إمن 
 هذا الت يمي   إبراهيم بن حممد و التيمي   إبراهيم بن حممد به تفر د ومنه معنا مر   كما وق اص بن ةعلقم
 األئمة مجيع عند إعالال يعد   ال باحلديث الر اوي تفر د فمجر د ،مناكري عندهفيه  أمحد اإلمام يقول

 الكالم به يدندنون ما أكثر من واملتأخ رين املتقد مني منهج بني الت فريق مسألة على يدندنون وال ذين
جيح أوجه من أن   بعضهم يذكر حىت  ، التفر د مسألة على  تفر د مسلما أن   مسلم على للبخاري الرت 

 من أكثر مسلم صحيح يف وقعت ال يت األفراد أو البخاري هبا تفر د ال يت األحاديث من أكثر بأحاديث
 اهلل رضي عمر حديث يف ذكرناه ما األفراد ههذ ومن البخاري االمام صحيح يف وقعت ال يت األفراد

 تفر د" وهبته الوالء بيع عن هنى أن ه" وسل م عليه اهلل صل ى الن يب عن عمر ابن حديث يف جاء وما ،عنه
 دخل سل م و عليه اهلل صل ى النيب   أن   أنس عن الزهري عن مالك حديث وكذلك دينار بن اهلل عبد به

 ينظرون ال وهلذا ،فيه التفر د وقع مم ا كثري وغريها الز هري عن مالك به ر دتف رغف  امله  رأسه على و مك ة
او  الر اوي به تفر د حديث كل   فيعل ون فقط التفر د مسألة إىل  يعل ون قد نعم املتفر د هذا إىل ينظرون إمن 

 ال ذين الكبار ةاألئم   من عنه املروي   كان إذا وخصوصا غريه يروه ومل به تفر د الرا وي هذا ن  بأ احلديث
مذي و والدراقطين اهلل رمحه البخاري أعل   وهلذا طال هبم اشتهر و روايتهم اشتهرت  الن زول حديث الرت 

 عن الز ناد أيب عن رواه ألن ه الز كية بالن فس امللق ب احلسن أيب بن اهلل عبد بن حممد  بتفر د اليدين على
 أن أراد من ،املبحث هبذا العناية ينبغي الشاهدف نادالز  أيب أصحاب وأين قال هريرة أيب عن األعرج
 .التفر د مسألة إىل ينظر فإن ه به يتفر دون وما الر واة معرفة يف يتمر س وأن احلديث علم يف يتمر س

 تفر د هناك قسمني إىل ينقسم التفر د أن   ذكر داوود أيب سنن على تعليقه يف تعاىل اهلل رمحه القي م ابن 
 ،التفر د هبذا يتعل ق فيما الثقة هذا غري وإىل الثقة هذا إىل ينظر وأيضا ،الثقات لغري تفر د وهناك للثقات

 مصطلحات من أن   على ننب ه أن بقي، الثقات أحاديث يف موجودة والغرائب فاألفراد حديثه يف الواقع
 فوائد مثل "الفوائد كتاب" رأيت فإذا الفوائد بكتاب يسم ى ما والفرائد الغرائب إطالق يف العلم أهل
م احلسان األحاديث أو متام القاسم أبو  األحاديث هبا ويريدون احلسان ويطلقون الفوائد يطلقون فإهن 

 التفر د من الر اوي ويكثر يتفر د وأن الغرائب األحاديث على يتكل مون كانوا الفردة األحاديث الغريبة
 سفيان كان يقول أيب مسعت" يقول اهلل عبد ابنه قال كما أمحد اإلمام قال حىت   الذم   غاية ويذم ونه
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 سفيان عن يروي أن ه الظ ان يظن   "عنه يغرب مم ا يعين عيينة ابن ليس البش ار إبراهيم عنه يروي ال ذي
 أن أريدك فأنا ،فيهم وقع الكبار اجلبال حىت   الر واة أحاديث يف وقع حال كل   على التفر د ،عيينة ابن

 هبا تفر د جد ا كثرية أحاديث سنعل   فإن نا التفر د مبجر د األحاديث ناأعلل إذا ،هأريد ال ذي ما تفهم
 بني الت فريق قضي ة من يتحم سون ال ذين من ،هذا عليهم يصدق املساكني بعض رأيت لذلكو  ،األئم ة
 حديث "برب ه عهد حديث أن ه" حديث على ودروسه جمالسه يف يدندن واملتأخ رين املتقد مني منهج

 فهذا بالتفر د هلا اإلعالن يف واملعتزلة اجلهمية عليه ترك ز ال يت األحاديث من وهو مسلم عند ال ذي نسأ
 عبد ترمجة ذكر فلم ا ينفردون الث قات أن   ذكر تعاىل اهلل رمحه الذ هيب وهلذا الغلط من أن ه شك   ال

 عامر ابن موسى ذكر مل ا و وبعشرة بل حبديث تفر دإذا  ال ينكر له: قال الثقفي   اجمليد عبد ابن الوه اب
 فإن ه مسلم ابن الوليد عن تفر د له نكري وال حج ة بغري بعضهم فيه تكل م الدمشقي   عامر أبو الرب ي
ا و الر واة أحاديث يف يقع لكم قلت كما حال كل   على التفر د ،عنه أكثر  بعض لكم ذكرت إمن 

ا فيه املصن فات  واملتأخ رين املتق دمني منهج بني الت فريق على يتكل مون ال ذين ألن   فيه أطلت ورمب 
 ألن ه احلف اظ أعل ها ال يت األحاديث بعض إىل دونويعمه  احلبل من بطرف ميسكون مث   هذا على يدندنون

 االحاديث بعض املهم ات من وهو لكم ذكرت قد عليه أمجعوا مم ا ليس هذا وفالن فالن هبا تفر د قد
 .الر واة بعض طريق من مسلم أو البخاري هابإخراج تفر د ال يت

 األنواع يف القول جنمل وأن اخلطى حنث   أن سنحاول حنن يعين تعاىل اهلل شاء إن القادمة الد روس يف 
ا ،الفوائد بسياق عليها والكالم  الد رس ن  بأ حضر من بعض إيل   شكى قد ،عسرا الكالم كان رمب 
 ذاكر إذا تعاىل اهلل شاء إن لكن ،أشد   عنده العسر يكون بعد ال ذي ولعل   عسر فيه كان املاضي

 الص الة عليه الر سول بأحاديث يتعل ق فيما وخصوصا أمه يته جيد ذكر فيما ونظر الد رس ومسع اإلنسان
 هي وهلا هبا سل موا ال يت واملنطقيات العقليات جعلوا املتكل مني فإن   ،الظن   أو للعلم وبإفادهتا الس الم و

 ينقسم أن ه وعرفنا الغريب عرفنا ،ظن يات وجعلوها الظن   هي الش رع نصوص وجعلوا اليقني وهي العلم
 .الن سيب   الفرد و املطلق الفرد إىل

 متواتر يعين "آحاد األّول سوى كّلها:" ذلك بعد اهلل رمحه قال
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 وقد األّول دون رّواتها أحوال في البحث عن بها االستدالل لتوّقف والمردود المقبول فيهاو " 
 الّسند أصل في تكون أن إّما الغرابة ثمّ  ،المختار على بالقرائن الّنظريّ  العلم يفيد ما فيها يقع
 ويقلّ  النسبيّ  الفرد والثّاني سابقا عر فناه كما الس ند أصل هو ال ذي المطلق الفرد فاألّول ،ال أو

ون ألن ه عليه الفرديّة إطالق  تروي ال ملا لشعبة قيل كما باحلسان أو بالفائدة أو بالغريب عنه يعرب 
 ".فررت حسنها من" :قال حسان وأحاديثه فالن عن

 وهذا "المختار على بالقرائن الّنظري العلم يفيد ما فيها يقع وقد" هنا تعاىل اهلل رمحه املصن ف قول
 معلوم هو كما الن ظري العلم ألن   ،هذا من أعظم هو ما نرج ي وكن ا حجر ابن احلافظ من حسن
 أهل إال حيسنه ال النظر وهذا نتيجة إىل هبا ليصل البعض بعضها على أمور ترتيب هو الن ظر ترتيب
 الص حيحني كأحاديث القرائن به احتفت ال يت بالقبول املتلقى اآلحاد احلديث بأن   قلنا فإذا ،الن ظر

 هلا أمثلة ذكر كما الد ين يف باإلمامة اشتهر مم ن ،عمر ابن عن نافع عن مالك يرويه ال ذي وكاحلديث
ا ،للنزهة شرحه يف تعاىل اهلل رمحه حجر ابن احلافظ  لتلق ي أيضا اليقني تفيد أو القبول تفيد ألهن 
 ما العلم وهذا ،العلم تفيد الص حيحني يف األحاديث أن   فقال بالقبول الص حيحني لكتايب   العلماء

 ،غريمها على الص حيح متييز يف وتقد مهما الش أن ذاه يف جلاللتهما قال ؟ملاذا ،النظري   العلم هو؟
وتلق ي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى يف إفادة العلم من جمرد كثرة 

وتقدمت حكاية اإلمجاع عن أيب املظفر السمعاين وعن  .الطرق القاصرة عن التواتر"
علم على أن أحاديث اآلحاد اليت األصفهاين وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم من أهل ال

 حيسنه إال آحاد تفيد العلم اليقيين وليس العلم النظري، ألن النظري ال ،احتفت هبا القرائن
وهلذا اخلالف املشهور املعروف الذي حصل بعد ابن الصالح عندما قال  ،الناس وأفرادهم

قاله النيب عليه بأن الرجل لو حلف على طالق امرأته بأن ما يف الصحيحني مقطوع به 
من جاء بعد  غري انتصردة، مث رد  عليه النووي مث الصالة والسالم إال أحرف، أحرف مفتق

وقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف النقل  ،قولهأليب عمرو بن الصالح يف صحة النووي 
الذي نقلته من قبل يف كتاب مقدمة أصول التفسري إىل أنه ي رجع يف كل فن  ألهله، حىت 
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إفادة العلم حلديث اآلحاد وإن مل يكن مما  أهنا جاءت رواية عن اإلمام أمحد بأنه يرى
. وهناك كلمة مسعت شيخنا مقبل إذ سألته عن احتف ت به القرائن مما ت  ل قي بالقبول مثال

، يعين بأن اآلحاد اليت مل حتتف  بالقرائن مسألة وجدانيةهذا السؤال ذكرها لإلمام الصنعاين 
دث له هذا احلديث العلم اليقيين وإن مل يكن هذا احلديث يف أن بعض  الناس حي 

 الصحيحني أو مما رواه األئمة اجلبال والكبار، فإنه يقع له به اإلمجاع.

فعرفنا هبذا أن حديث اآلحاد أيضا مفيد للعلم، وهذا حاصل ما ذكره احلافظ ابن حجر  
 يف هذه املسألة كما قلت لكم.

ق والفرد النسيب وأن الفرد النسيب يقل  إطالق الفردية عليه، ال يقال يف الفرد عرفنا الفرد املطل
 "وخبر اآلحاد"مث قال رمحه اهلل تعاىل:  ،وإمنا يقال فيه حديث  غريب ،فالنالنسيب تفر د به 

ة هال حنتاج إىل النظر يف رواته من ج املتواتر ألن يعين اعتذر عن الكالم على املتواتر
ال بد من النظر يف عدالتهم حىت ي قبل خربهم، أما من جهة الضبط فال، من ضبطهم وإمنا 

"خبر اآلحاد بنقل عدل، تام الضبط، متصل جهة الضبط ال حنتاج إىل هذا. فقال: 
 السند، غير معلل، وال شاذ، هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه األوصاف"

 يف الكالم على تعريف احلديث الصحيح، هذا ما ذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل
ومن هنا ينبغي لك أن تعتين بالنخبة غاية العناية. من هنا، من عند هذا املوضع ينبغي لك 
أن تصغي إىل ما ي لقى عليك يف النخبة غاية اإلصغاء ومنتهى اإلصغاء. عندنا يف هذا 

 التعريف مخسة مباحث:
  :العدالةاملبحث األول. 
 :الضبط واملبحث الثاين. 
  :االتصالواملبحث الثالث. 
  :العلةواملبحث الرابع. 
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 .واملبحث اخلامس: الشذوذ 
هذه اخلمسة املباحث تدور معك يف علم املصطلح إىل آخره لكن  ،هذه مخسة مباحث

نوعان منهما ي ذكران يف باب اجلرح والتعديل فأريدك أن تنتبه إىل أننا سنتكلم يف هذه 
 فقط من جهة التفصيل أما من جهة اإلمجال فنعم. من جهة اخلمسة املباحث عن مبحثني

التفصيل سنتكلم عن مبحثني فقط عن مبحث العدالة ومبحث الضبط. ملاذا؟ ألنه لن 
يعيدها صاحب النحبة وال يعيدها أصحاب املصطلح إال ضمنا يف الكالم على اجلرح 

فإن كل واحد من هذه وأما الكالم على االتصال وعلى الشذوذ وعلى العلة  ،والتعديل
فسيذكر احلافظ رمحه اهلل املتصل وسيذكر املعل   ،األنواع الثالثة لقب من ألقاب احلديث

وسيذكر الشاذ، وهناك سنبحث ما يتعلق باملتصل وباملعل وبالشاذ، أما يف هذا املوضع فإن 
الشيء تون، أريدك أن تتنبه هلذا وهذا الذي تسري عليه يف دراسة الكتب ودراسة امل-الكالم 

على  فالكالم-معرفتهالذي ال يتكرر ال بد أال خترج منه وإال قد ضبطته وفهمته وأتقنت 
العدالة ما املراد هبا؟ من هو العدل؟ هذا ال بد أن ي تكل م عنه بشيء من التفصيل، كذلك 
الكالم على الضبط ال بد أن ي تكل م عنه بشيء من التفصيل، مث الكالم على االتصال 

 م على الشذوذ والكالم على العلة كل واحد منها نوع مستقل من أنواع احلديث.والكال

حنن إن شاء اهلل تعاىل سنكتفي هبذا القدر وكما قلت لكم سيكون الدرس إن شاء اهلل 
الدروس القادمة، ألن هذا الذي سيأيت هو املصطلح الذي ينبغي  من تعاىل أمتع مما سبق،

 الب العلم غاية اهتمامه إذا أراد أن يفيد منه وأن يستفيد.طأن يوليه 

 االسئلة على اإلجابة

 يفيد اآلحاد حديث أن هبا جنزم اليت القرائن هي ما-وإليكم-إليكم اهلل أحسن: يقول :1 السؤال
 اليقني؟
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 يف مالتقدمه الصحيحني يف احلديث إخراج منها اهلل رمحه احلافظ كالم يف ذكرناها القرائن :الجواب
 ذكرنا: كما الكبار األثبات الثقات باألئمة يتسلسل أن ومنها بالقبول هلا األمة ولتلقي الشأن هذا

 النظر من بد ال بأنه سابقا قلنا وقد سهل أمر احلافظ كالم إىل والرجوع عمر ابن عن نافع عن مالك
 .ائنقر  به حتتف مل وإن العلم يفيد قد اآلحاد حديث فإن احلديث أئمة كالم يف

 فهمت ما-وإياكم-وحفظكم ،-وبكم-بكم نفع اهلل، ورمحة عليكم السالم: يقول :2 السؤال
 متواترا؟ يكون وكيف عمر ابن عن نافع عن مالك رواية مثال أفهم وكيف اليقيين العلم إفادة مسألة

 ي سمونه ريالضرو  العلم يندفع ال الذي العلم هو يقولون اليقيين فالعلم األوىل املسألة أما :الجواب
 إىل وال نظر إىل حيتاج ال أنه مبعىن األحوال من حال بأي يندفع ال الذي اليقيين العلم الضروري العلم

 اليقيين العلم القطعي العلم عندهم العلم وإن دفعه ي ستطاع ال يعين عليه الوقوف جمرد بل استدالل
 من وهذه العلم مراتب وعندهم النظري الظين والعلم ،النظري القطعي اليقيين والعلم الضروري القطعي
 نافع عن مالك رواية مثال أفهم كيف أما. يندفع ال الذي هو اليقيين فالعلم. الفقه أصول مباحث

 أو احلديث أهل عند االصطالحي باملعىن متواتر بأنه نقول ال حنن متواترا؟ يكون وكيف عمر ابن عن
 مثال ألننا للعلم إفادته جهة من كثري ابن احلافظ دهأفا كما متواتر بأنه نقول ولكن األصوليني عند
 النيب عن عمر ابن عن نافع عن مالك جاء فإذا ،املوطأ يف لألحاديث مالك اإلمام رواية لنا وقع

 إذا إال قاله - وسلم وآله عليه اهلل صلى - النيب بأن ونتيقن نقطع هذا فإن وسلم عليه اهلل صلى
ف  وال فيه مطعن ال احلديث هذا يكون أن لكن آخر شيء فهذا عليه األمة وأمجعت وهم ك شه
 .عمر ابن عن نافع عن مالك أسانيد غري األسانيد وهكذا. فال عليه الكالم إىل وصول

 للظن الواحد اخلرب إفادة: قوله وهو صحيح بعضهم قاله ما هل إليكم اهلل أحسن يقول :3 السؤال
 غري من وإرساهلم بعدهم من األنبياء خبرب حلصل العلم يفيد كان لو وألنه العلماء مجهور مذهب هو
 أن القاضي على لوجب للعلم مفيدا كان لو وألنه صدقهم على الدالة املعجزات إظهار إىل حاجة ما

 أن على ذلك دل ببينة إال يصدقه ال أنه ثبت وإذا بقوله حيصل العلم ألن بينة غري من املدعي يصدق
 العلم؟ إلفادة يكفي ال مبجرده الواحد اخلرب
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 خلط فيها مسائل وفيه بصلة احلديث علم إىل ميت ال منطقي فلسفي غالبه كالم هذا :الجواب
 هذا عزى الذي هو فإنه اهلل رمحه النووي للحافظ اهلل فغفر اجلمهور إىل القول هذا عيب أما. ولبس
 وأما الشافعية من حابهأص مجهور أو املتكلمني مجهور قصد إمنا إنه تعلم أن والبد للجمهور القول

 اآلحاد أحاديث أن على القول هذا بغري يقول أحد منهم ي عرف ال بل احملدثني من األمة مجهور
 النووي احلافظ كالم من حصل فيما الناس بعض فاغرت العلم يفيد القرائن به احتفت الذي وخصوصا

 من القائل هذا له عرض ام وأما اجلمهور مذهب هذا ويقول اجلمهور إىل القول هذا ينسب فصار
 من نيب هناك كان إذا بالعكس العكس له نقول فإننا اليقيين اخلرب قبول مسألة يف اآلحاد على الكالم
 افرتاضية مسائل هذه إليهم؟ أرسل ملن احلجة تلزم ال أنه هذا معىن فها معجزة له تقع مل األنبياء
 الرسالة مثل البارحة ليلة الكتب من ذكرته ما مع- بردود فعليه الباب هذا يف التوسع أراد ومن ونظرية

 املدخلي هادي بن ربيع الشيخ العالمة بردود عليه- املرسلة والصواعق حزم بن حممد أليب واإلحكام
 أهل على املتكلمني أدلة من دليال عشر مخسة ذكر املأريب فإن ،املأريب احلسن أيب على اهلل حفظه
 طال عندما ت نشر مل أهنا إال مذكرة أيضا ذلك يف كتبت كنت دوق ،اآلحاد حديث إفادة يف السنة

" واالبتداع الشقاق أهل على والرد النزاع موضع حترير اإلقناع" امسها وكان الباب هذا يف جداهلم
 أحاديث نبأ القول أتى أين ومن املسألة هذه على العلم أهل من اإلمجاع حكى من فيها وذكرت
 .الظن إال يفيد ال ئنالقرا به احتفت وإن اآلحاد

 يف السنة أهل خالفوا املعتزلة- الباب هذا يف كلها أسئلتكم اهلل شاء ما- املعتزلة: يقول :4 السؤال
 التوجيه فما وغريمها وغرائب أفراد إىل ذلك بتقسيم يهتمون احلديث علماء جند أننا مع اآلحاد خرب

 ذلك؟ يف

 أهل عند واآلحاد بالتواتر يتعلق ما على الكالم أن لاألو  الدرس يف ذكرته ذلك يف التوجيه :الجواب
 عدم أو العلم إفادته حيث من اخلرب تقسيم جهة من ال هو حيث من اخلرب تقسيم جهة من احلديث

 عليه النيب عن صح الذي احلديث نأ على إمجاعهم على اتفقنا ألننا ورددها وكررها هلذه انتبه ،إفادته
 لألفراد وتقسيمهم، للعلم مفيدا يكون هذا إنف القرائن به احتفت وخصوصا والسالم الصالة
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 ومع الغرائب من غريب حديث" بالنيات األعمال إمنا" فحديث وإال النوع جهة من هذا والغرائب
 .العلماء مجيع عند عنه - وسلم وآله عليه اهلل صلى - النيب بقول مقطوع هذا

 أفهم مل -وإليكم-إليكم اهلل أحسن- اهلل ةورمح السالم وعليكم-عليكم السالم يقول :5 السؤال
 بالقرائن؟ يكون كيف" بالقرائن النظري العلم»عبارة 

 السائلة أو السائل فهم إذا النظر ،العلم هبذا احمليطة القرائن يف واالستدالل بالنظر يعين :الجواب
 بعد ما سيفهم إنهف فيه املنظور هذا على هبا ليستدل بعض على بعضها أمور ترتيب وهو النظر معىن
 القرائن هو هذا بعض على بعضها األمور ترتيب القرائن، هو النظر القرائن، من السؤال من ذلك

 .عندهم

 فيكم؟ اهلل بارك األحاديث على احلكم من سيتمكن املنت هذا العلم طالب أتقن إذا هل :6 السؤال

 وقد ،األحاديث على الكالم ارسةومم فيه جاء ما مبقتضى عمل إذا تعاىل اهلل شاء إن نعم :الجواب
 احلديث عن نتكلم فكنا السخاوي للحافظ املغيث فتح يف الفجر صالة بعد نقرأ اإلخوان بعض كان

 املرسل بني يفرقون ال اهلل شاء إن معنا يأيت كما منهم كثريين وأن فيه العلماء واصطالحات املرسل
 النخبة أو النزهة درسوا حني أهنم على نبههمأ  كنتف ،واحدا شيئا وجيعلونه واملنقطع واملعضل واملعلق

 ما معرفة: اخلاصة االصطالحات ومعرفة التوسع إال الغالب يف شيء عليها يزيد ال املتون هذه أن
 كما خمتصرا متنا العلم طالب أتقن فإذا ،القول هذا من أو االصطالح هذا من العامل هذا يريده

 تدريب التدريب، بكتاب ونصحنا واملطولة املتوسطة الكتب يف وطالع أيضا الدروس اول يف ذكرت
 الشروح من كثري إىل حىت نظرت وإذا ،الكتب أجل من الكتب هذه فإن السخاوي وفتح السيوطي
 ونفس األمثلة ونفس التعاريف نفس ،النزهة إليها ينقلون مثال البيقونية يشرحون الذين اليوم  املختصرة
 تدرس أن أردت إذا عليك ينبغي: نقول املاضية الدروس يف كنا اآلن، يركز العلم فطالب التقاسيم

 يشتتوا ال أن لإلخوة نصيحيت هذه حتضره الذي وبالدرس تدرسه الذي بالكتاب تعتين أن كتابا
 تنتهي حىت ،آخر مكان يف نفسه الدرس وتستمع تذهب مث هنا الدرس وتستمع تذهب ال أذهاهنم

 أو كتابك دفة على كتبت شئت ما قرأت شئت ما استمعت تابالك من انتهيت فإذا الكتاب من
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 االعتناء تويل بأن فأنصحك الدراسة حال يف أما ذلك بعد لك هذا شئت، ما حاشيته على
 .املدروس بالكتاب واالهتمام

 إىل الرجوع ميكن هل-وإليك- إليك اهلل أحسن وبركاته، اهلل ورمحة عليكم السالم يقول :7 السؤال
 املصطلح؟ علم يف الكتاب هذا أمهية وما النخبة شرح من االنتهاء بعد الرتمذي للع شرح كتاب

 مقبل الشيخ مسعت مث نقول كنا لكن، ذكره، نسينا قد وكنا املهمة الكتب من هذا نعم :الجواب
 فإن الكتب على العلم طالب تعرف وإذا" وشائع أهله بني نسب العلم" يقول لإلخوة هذا، يقول
 ملاذا فيقول العلل، عن ينقلون ذلك شابه وما النزهة شروح يف قرأ فإذا غريها، على دلهست الكتب هذه

 الذي هو العلم العلم، طلبت إذا أنت رجب، البن العلل وشرح "للرتمذي العلل كتاب" أنظر ال
 اهلل رمحه احلنبلي رجب ابن الفرج أبو للحافظ الرتمذي علل شرح كتاب. الكتب هذه إىل سيأخذك

 يتعلق وما تعاىل اهلل رمحهم األئمة عند احلفظ ومعرفة العلل معرفة يف وأحسنها الكتب لأجَّ  من تعاىل
 .العلل ىلع بالكالم

 له يكون أن إما اخلرب: املصنف بقول املقصود ما فيكم، وبارك إليكم اهلل أحسن يقول :8 السؤال
 ؟"طرق" بلفظ املقصود ما طرق،

 أخرنا بعضها مباحث ألهنا تعاىل، اهلل شاء إن عليها الكالم سيأيت األسانيد، هي الطرق: الجواب
 منهم سند، يسمى إسناد يسمى املنت، إىل املوصلة األسانيد هي الطرق ستأيت، ألهنا عليها الكالم

 كما علته تتبني مل طرقه جتمع مل إذا واحلديث الطرق، هي هذهف .اإلسناد وبني السند بني يفرق من
 .تعاىل هلل رمحه املديين ابن علي قال

 انفراد ام فرد وسلم عليه اهلل صلى النيب عن واحد صحايب به انفرد الذي احلديث هل: 9 السؤال
 اهلل صلى النيب عن صحايب عن صحايب به انفرد ما بني كذلك الفرق وما تليه اليت الطبقة يف يكون

 لم؟وس عليه اهلل صلى النيب عن صحايب عن تابعي به انفرد وما وسلم عليه

 عليه اهلل صلى النيب عن يروها مل الصحابة، بعض هبا انفرد لكم ذكرت كما أحاديث هناك: الجواب
 من وغريها"  وهبته الوالء بيع" كحديث و" بالنيات األعمال"  كحديث الصحايب هذا إال وسلم
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 يف اذكرن كما التابعني بعض ينفرد أو عنهم، اهلل رضي الصحابة بعض هبا انفرد هذه األحاديث
 الصحابة من مسلم،و  للبخاري شرط العزة أن  هذا يف البيهقي وتلميذه احلاكم ادعاه ما على الكالم
 لمف ،أبنائه غري من يكون أن وإما أبنائه من يكون أن إما  واحد، إال رواة عنهم يعرض مل الذين
 النيب عن صحايب عن عيتاب به انفرد ما قولك أماو . يقع وهذا يقع فهذا  الرواة، هؤالء إال هلم يعرف
 .تقييمه يستطاع حىت مثال إىل حيتاج فهذا وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل بارك اهلل، ورمحة السالم وعليكم وبركاته، اهلل ورمحة عليكم السالم شيخنا يقول: 11 السؤال
 خليد الصدوق تفرد فهل الثقات، غري تفرد و الثقات تفرد قسمني، إىل ينقسم التفرد فيكم، و فيكم

 ؟ األول القسم يف

 املقبول، عليه يطلقون ألهنم الثقات، تفرد هو الذي األول القسم يف يدخل نعم، أي: الجواب
 .القادم الدرس يف تعاىل اهلل شاء إن معنا سيأيت كما العام، الوصف ويريدون الثقة ويطلقون

 أن اهلل لصاحلة، أسألا بالزوجة لنا ادع-وفيكم– فيكم وبارك إليكم اهلل أحسن يقول :11 السؤال
 أن اهلل شاء املطلق، فإن فرد هل هو يقول ،ودنياك واخرتك دينك يف تسعدك صاحلة امرأة لك ييسر
 الصحايب به تفرد الذي احلديث على يطلق املطلق الفرد هل. للزوجة طلبا ال للدعاء طلبا يكون هذا

 الفرد مسمى يف داخل غري أنه أو

 فوقه، ومن الصحايب طبقة يف من به املقصود هو هذا املطلق الفرد املقصود، هو هذابلى  :الجواب
 التابعي. هم الذين دونه هم الذين

  الذين...  هي الرواة هل الطبقة :12 السؤال

 أول يف زلنا ما حنن الكتاب، آخر إىل خترج وال علينا، تعجل ال علينا، تعجل ال ال،: الجواب
 .الطبقات على الكالم سيأيت الكتاب،

 يعين سواء والنهاية االبتداء يف يكون املستفيض وهل املستفيض هو املشهور وهل يقول: 13 لسؤالا
 ثالثة؟ عن ثالثة
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 احملدثني من األئمة مجاهري عليه الذي فهو املشهور وأما ثالثة عن ثالثة يكون ال ال،: الجواب
 املشهور واملستفيض وجعلوا وراملشه بني احلنفية وبعض فقهاء احلنفية وفرق االصطالح والفقهاء هبذا

 .ذلك على زاد ما واملستفيض ثالثة رواه ما

 احلديث؟ أهل ونسيب عند مطلق إىل العزيز تقسيم هل يقول، :14 السؤال

 .يف الغريب ذلك ذكروا هذا، إمنا أعرف ال احلديث؟ أهل عند معروف هذا، أعرف ال: الجواب

 طبقاته؟ مجيع يف ثننيا رواته يكون العزيز، احلديث هل :15 السؤال 

 اليت الطبقة مخسة، التابعني طبقة أول يف حديث يروى عندنا مثال يعين الطبقة، أقل ال،: الجواب
 بأنه عليه حنكم هبذا اثنان، منهم مسع السبعة هؤالء بعد مث سبعة، تليهم اليت الطبقة مخسة، تليهم
 .لألقل الباب هذا يف احلكم الطبقات، أقل يف يكون أن عزيز،

 حصر مع أو معني عدد بدون طرق له يكون أن إما اخلرب: تعاىل اهلل رمحه احلافظ يقول: 16 السؤال
 ."هبما أو" كلمة وخباصة العبارة هذه توضيح أريد بواحد، أو هبما أو اإلثنني فوق فما

 بأن قلنا شرحناه الذي هذا متأخرا، جاء أو الدرس حضر ما األخ هل اهلل، سبحان الجواب:
 ما هذا العزيز للحديث التعريف ليكون إثنني على عائد هبما أو اإلثنني، على عائد املثىن ريالضم

 .تعاىل اهلل شاء إن الدرس مساع فبإمكانك الدرس يف تأخرت كنت فإن شرحناه،

 بينهما؟ والفرق املطلق والفرد النسيب الفرد تعريف يف توضيح من مزيد يقول :17 السؤال

 التابعي طبقة يف الغريب عليه يطلقون ال وهذا السند أصل يف يقع الذي هو قاملطل الفرد :الجواب
 التابعي جهة إىل املصنف جهة من اإلسناد عموم يف يقع الذي هو النسيب الفرد. الصحايب وطبقة
 أو قبيلة إىل النسبة أو جهة إىل النسبة أو بلد إىل النسبة تكون هذا يتفرد وقد احلديث هبذا يتفرد

 .آخره إىل راو إىل النسبة

 كيف أعرف أريد الدروس، أوال الدرس، عليه أطبق أن أريد حديث اخرتت يقول: 18 السؤال
 .ميسرة طريقة أريد أين من أي طرقه، وأمجع احلديث سند أعرف
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 أن فالبد البحث تريد كنت فإن األسانيد ودراسة التخريج عن بالكالم يتعلق ما هذا: الجواب
 الستة الكتب يف كان إذا أنه هو األسهل الطريقة لكن إليه، ترجع كتاب أو مذكرة يديك بني يكون

 تعرف وكنت الستة الكتب يف احلديث كان مثال فإذا  بالصحايب، تبدأو " األشراف حتفة" يف تنظر أن
 حرف إىل التحفة إىل فتذهب عمر ابن صحابيه األحاديث من حديث أخذت مثال احلديث صحايب

 رواها اليت األحاديث أن سيهولك لكنك عنه اهلل رضي اخلطاب ابن عمر ابن اهلل عبد فتجد العني
 فيكون احلديث هذا عمر ابن عن روى الذي التابعي إىل فتنظر تتابعها أن عليك يصعبف جدا كثرية
 سامل ابنه سامل أو بالرواية عرف أو  روى مما شاهبهم من أو دينار ابن اهلل عبد أو دينار ابن عمر مثال
 ابن عن روى مثال مقال كان فإذا األحاديث من روى كم الراوي هذا فتنظر عمر ابن اهلل عبد ابن

 إذا أما سهل، عليها الوقوف ألن أحاديثه تابعت أحاديث عشرة حديثا عشرين حديثا ثالثني عمر
 وجدت إذا وهناك احلديث أصل إىل تصل حىت عنه روى من وهو دونه الذي إىل تنتقل مكثرا كان
 رواه، أين البخاري  الستة، الكتب أصحاب من رواه من إىل سيحيلك فهو األطراف يف يثاحلد

 هلل احلمد وهذا ثانيا، وأنبه قبل من نبهت لكن  رواه، أين النسائي رواه، أين داود أبو رواه، أين مسلم
 التزم نعم د،اإلسنا حكاية يلتزم مل تعاىل اهلل رمحه املزي أن هو له، يتنبهون بالبحث يقومون الذين

 بالعنعنة مجيعها األحاديث يروي فإنه يفرقون من عند اإلسناد حكاية يلتزم مل لكنه السند حكاية
 فيه فيكون األداء يف خمتلف احلديث أن جتد األصول إىل نظرت وإذا عن، عن عن عن عن فيقول

 الكتب ندكع ذلك بعد الستة الكتب إىل عدت إذا وهذا ذلك أشبه ما أو التحديث أو السماع
 .البحث على تتكلم اليت جدا كثرية

 من نفهم ماذا العكس، ألمحد أخرى رواية ويف كذا، ألمحد رواية يف كثري نقرأ يقول،: 19 السؤال
 فيكم اهلل وبارك الروايات يف واملنسوخ الناسخ نعرف وكيف هذا

 إن أما احلديث عن تتكلم كنت إن الطرق ومجع وحبث مراجعة من فيها البد األمور هذه: الجواب
 فذاك أمحد، اإلمام مذهب يف الواردة الروايات أو آخر، شيء هذا والفقه األحكام عن تتكلم كنت
 يف والنظر الطرق مجع من والروايات، البد الطرق مجع مسألة تقصد كنت إذا لكن آخر أيضا شيء

 .جممل سؤالك ألن النهائية النتيجة إىل تصل حىت احلديث شروح
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 خمتصر؟ أو متوسط أو مبسوط املصنَّف تسمية ضابط ماهو: 21السؤال

 إىل تنظر املهم باملبسوط، يسمى بالوجيز يسمى بالوسيط يسمى باملختصر، يسمى: الجواب
 .يضر ال العنوان املطولة الكتب من هو هل الكتاب

 أم عليه ءالعلما نص من هل بالتواتر، لنصفه اليقيين العلم احلديث إفادة طريقة هي ما: 21 السؤال
 ماذا؟

 أحاديث يف ونظرت األحاديث يف حبثت إذا فإنك وإال العلماء عليه ينص أن األصل هذا: الجواب
 عندك استقر قد أنك نفسك قرارة يف أنت األمر إليك سيصل فإنك األسانيد بأصح عرفوا من الرواة

 .للعلم دمفي بأنه معناه هذا صحيح حديث بأنه قولك وبأن صحيح حديث احلديث هذا بأن

 متواترا؟ املشهور يكون قد الطبقة باعتبار هل :22 السؤال

 قد فهمتموها هذه تكون أن أرجوا أنا العلم، إفادة جهة من متواترا املشهور يكون قد: الجواب
 عليه نبه ما هذا احملدثني، اصطالح من كونه جهة يف ال العلم إفادته جهة يف أكررها زلت وما كررهتا
 حاجب أحاديث ابن معرفة إىل الطالب حتفة يف إليها رجع الفائدة يتقن مل منف احلافظ

 يف آحاد متواترو إىل األحاديث تقسيم إدخال يف حجر وابن الصالح ابن عذر هو ما: 23 السؤال
 املصطلح؟ علم

 ليس فإنه وإال فقط التقسيم حمض أرادوا بأهنم العلم أهل من طائفة ذكره هذا على الكالم: الجواب
 ليسوا أم ضابطون هل ينظرون ال وهلذا رواته، ضبط يف النظر جهة من، احلديث علم باحثم من

 ضابطني

 اليقيين؟ والعلم النظري العلم بني الفرق ما: 24 السؤال

 تكررونه ال ذكر ما ذكرت، ما تكرروا ال: الجواب

 أم هذا يصح هلف ةاملعتزل أحدثه مما وآحاد متواتر إىل األحاديث تقسيم أن قرأت مما: 25 السؤال
 اليونان؟ قبل من أحدث أنه
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 ما بني يسوون العرب غري و العرب وليس ،اخلرب عرف أن منذ واآلحاد التواتر عن الكالم: الجواب
 فهو هذا تعلم أن ينبغي ومغارهبا األرض مشارق من مئة املخرب به جاء ما وبني واحدا به املخرب جاء

 املرة وهذه العلماء، عليه نبه الذي لكن معروف، حياصطال تقسيم عريف، تقسيم لغوي، تقسيم
 هذه يعين التقسيم هذا يعين املنطق هلذا إدخاهلم له وتفطنوا العلماء عليه نبه الذي. أكررها الرابعة
 ظنيات هي والنصوص اليقينيات هي عقوهلم جيعلوا أن أجل من الشرع نصوص على لتنزيلها  احليثية

 هبذهو  االستدالل العلماء أيدي يف يسقط ذلك وبعد الداللة، ظين ثبوتال ظين احلديث هذا فيقولون
 املخرب تقسيم مث اللغوية الناحية من اخلرب تقسيم قضية أما، له التنبه جيب الذي هوا هذا النصوص،

 .اللغات كانت ومنذ األخبار كانت منذ معروف هذا وآحاد املتواتر كالم إىل

 الشيخ قال يقول، نعقب مث السؤال نقرأ يقوم اليوم ذكر احدكم لعل بفائدةيأيت هذا  :26 السؤال
 علماء قال وقد" السنة علماء على عدنان بغي دفع" كتابه يف اهلل حفظه املدخلي هادي بن ربيع

 أنتم قلتم كما" دينكم تأخذون عمن فانظروا دين العلم هذا إن" املبارك ابن اهلل عبد ومنهم السلف
 ابن كالم يقولوا مل وإن املعىن هذا حول يدورون السلف إن يقال أن يصح هل، الفارط األسبوع يف

 .حرفيا سريين

 اليت الكلمة يف مالك اإلمام آثار يف أقرأ كنت عندما الليلة أيضا ألن حبث إىل حيتاج: الجواب
 فانظروا دين العلم هذا إن" هذا النص نفس مالك اإلمام عن أيضا ذكروا هولندا، يف إلخواننا كانت

 لنا وينظر ينشط خريا جزاكم اهلل أحدكم أن فلو. عنه وهب ابن رواية يف" دينكم تأخذون عمن
 .روته عمن األثر هذا روت اليت املسندة الكتب

 بالقرائن؟ احملتف غري اآلحاد وخرب بالقرائن احملتف اآلحاد خرب بني الفرق ما :27 السؤال

 طبقة يف ومسلم، البخاري مثال الصحيح أصحاب رواه أنه ومعىن بالقرائن حمتف هذا أن: الجواب
 عمر ابن حممد حديث مثل بالقرائن حمتف وغري، عمر ابن عن نافع عن مالك اإلمام مثل أسانيده

 .ذلك شابه ما أو عقيل ابن حممد بن اهلل عبد أو مثال علقمة ابن

 به؟ تنصح لوه انحالط حملمود" احلديث مصطلح تيسري" كتاب يف رأيكم ما يقول :28 السؤال



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                               ]الدرس الرابع من نخبة الفكر[ 

 هذا وعمدة وترتيبات تلخيصات عن عبارة املعاصرين كتب غالب إن قبل من لكم قلت: الجواب
 فيه قرأت نعم القراءة دراسة، يل ليست أين واحلقيقة عنها تفرع ما مث النزهة هو الكاتب املصنف
 ودراسة صمتحي عن تكن مل لكن عاما، عشرين على تزيد ما أو عشرين أكثر زمن، منذ فيه ونظرت

 الرتتيب هو هؤالء يفعله ما غالب لكم قلت كما لكن يستحقه تقييما الكتاب تقيم أن تستطيع وال
 املعضلة املواضع يف النظر هو العلم طالب حيتاجه املصطلح علم دراسة يف حنتاجه الذي والتلخيص،

 .العلم أهل عليها ينص اليت املشكلة

 

 وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى ومراضيه ابهحملوإياكم  يوفقنا أن وعال جل اهلل أسأل
 أمجعني وسلم


